Formulár na priamy vklad – EÚ
Meno:
Číslo wellness konzultanta:

Telefónne číslo:

1. krok: Informácie o bankovom účte
Uveďte prosím bankový účet s IBAN a SWIFT kódom uvádzajúcim krajinu, v ktorej je registrovaný váš účet dōTERRA, a
na ktorom sa budú prijímať provízie v rovnakej mene, v akej platíte za objednávky produktov (napr. EUR). V opačnom
prípade nebude úhrada vykonaná. Nebudeme vyplácať provízie na bankový účet s IBAN a SWIFT kódom uvádzajúcim
krajinu, ktorá je iná ako krajina, v ktorej je registrovaný váš dōTERRA účet, alebo v akejkoľvek inej mene ako tá, ktorá
sa používa na nákup produktov od nás. Preto je potrebné, aby ste uviedli bankový účet, ktorý akceptuje túto menu.
Sme si vedomí, že vaša banka vám môže účtovať poplatok za medzinárodný prevod, o ktorý bude znížená hodnota,
ktorú nakoniec dostanete. dōTERRA nebude hradiť poplatky, ktoré si vaša banka účtuje za tieto transakcie.

Swift Kód:

IBAN:

2. krok: IČO DPH (ak ste registrovaný ako platca DPH)
Uveďte vaše registračné IČO/DPH a zaistite, aby ste na vašej faktúre uviedli vetu: „Prenesenie daňovej
povinnosti, čo sa týka DPH (GB977641275), podľa článkov 44/196 smernice EU o DPH“.

IČO DPH:

3. krok: Autorizácia
Podpisom tohto formulára na autorizáciu priameho vkladu, ktorý je uvedený nižšie, súhlasíte s nasledujúcim:
•
•
•
•
•
•

Povoľujem spoločnosti dōTERRA a banke uvedenej vyššie, vkladať moje provízie na môj bankový účet.
V prípade, že budú na môj účet vložené finančné prostriedky, na ktoré nemám nárok, povoľujem spoločnosti dōTERRA dať
pokyn banke na vrátenie uvedených finančných prostriedkov spoločnosti dōTERRA.
Rozumiem, že je mojou zodpovednosťou zabezpečiť, aby boli moje provízie správne vložené na môj účet.
Rozumiem, že môj nový účet na priamy vklad prejde procesom autorizácie. Tento proces môže trvať 2 až 4 týždne. Finančné
prostriedky nebudú vložené, kým nebude tento proces ukončený.
Súhlasím s tým, aby spoločnosť dōTERRA spracovala informácie nachádzajúce sa na tomto formulári na autorizáciu priameho
vkladu, v súlade s pravidlami ochrany údajov dōTERRA, ako sa stanovuje v mojej dohode s wellness konzultantom.
Rozumiem, že musím poskytnúť bankový účet, ktorý akceptuje provízie v rovnakej mene, ako platím za objednané produkty. V
opačnom prípade mi môže byť zo strany banky účtovaný medzinárodný, alebo iný poplatok za spracovanie, ktorý spoločnosť
dōTERRA nebude hradiť.

Podpis wellness konzultanta:

Dátum:

4. krok: Odoslať
E-mail: Oskenujte a pošlite na adresu: eudeposits@doterra.com

For Office Use Only:

Iniciály

Dátum

Boli vložené informácie.
Informácie boli overené.
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